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ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี
ได้รับการอนุมตัิจากอธกิารบดี  
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 256๔ 



 

บทสรปุส าหรับผู้บริหาร 
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะประสบความส าเร็จ

ได้นั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเป็นกลไกในการบริหาร
จัดการ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของศูนย์การศึกษา
จังหวัด อุดรธานี ให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ อันได้แก่ การสร้างกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย ในการจัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และ
จัดสรรให้เพียงพอ ต่องบประมาณที่ทางศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้รับมา รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมี ประสิทธิภาพ และโปร่งใส 

จากแนวทางที่ได้กล่าวมานั้น ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจึงจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ ให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี ในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้ 
บรรลุเป็นไปตามเป้าหมาย โดยแผนการจัดการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 256๕ ประกอบไปด้วย  
แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ แนวทางการติดตามและประเมินผล 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ดังนั้น รายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปีงบประมาณ 
256๕ ฉบับนี้ท าให้บุคลากรของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้แนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้ 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฎ 
สวนสุนันทา 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการบริหารงบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
การศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๕ - 25๖๙) มี
วัตถุประสงค์ (1) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และ (2) เพ่ือสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางการ
ท างานให้กับหน่วยงานภายในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า ตลอดจนมีเป้าหมายการบริหารจัดการ งบประมาณที่
ชัดเจนน าไปสู่การปฏิบัติและติดตามผลเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   

  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มีโครงสร้าง ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีที่มีอ านาจ 
และหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานีตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการต่างๆ ที่มี 
หน้าที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามระเบียบ ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะท าหน้าที่ 
ในการน านโยบาย ทิศทางการพัฒนา ภารกิจต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ 

1.2 โครงสร้างมหาวิทยาลัย 
 
 

 

  



 

1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
 
 

 
  



 

1.4 ผลการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปีงบประมาณ จ านวนรายการที่จัดซื้อจัดจ้างตามแผน หมายเหตุ 
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๑ ด าเนินการครบทุกรายการ  
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๒ ด าเนินการครบทุกรายการ  
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๓ ด าเนินการครบทุกรายการ  
ปีงบประมาณพ.ศ. 256๔ ด าเนินการจัดจ้างตามแผน ๓ รายการ  

1.5 ข้อมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
      1.5.1 วิสัยทัศน์ (Vision)            
       สร้างบัณฑิตมืออาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
      1.5.2 พันธกิจ (Mission) 

         1) เพื่อให้การศึกษากับนักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น  
             2) เพื่อด าเนินการวิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
             3) เพื่อด าเนินการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
      1.5.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front RowQuality) 
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  (Provide Academic 

Services and Transfer Technology to Communities and International Society) 
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสาน

ความเป็นไทย  (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture 
Service Center and Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and 
Develop Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
( Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network 
Participation) 

1.5.4 เสาหลัก (Pillar) 
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
2) คุณธรรม (Morality)  
3) เครือข่าย (Partnership)  
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   

 

1.5.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส 
(Virtues and Thai Etiquette Practices and Seniority Recognition) 

1.5.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

 

 

 



 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความ

มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสาร
และถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท า
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

1.5.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.5.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์  
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ  
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

         1.5.9 เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่

มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
 ในระดับชาติและนานาชาติ  
  



 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจดัจ้าง 

2.1 นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของศูนย์ 
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้ดังนี้   
นโยบายข้อที่ 1 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
นโยบายข้อที่ 2 มีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 
นโยบายข้อที่ 3 มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้  
อย่างครบถ้วน 

 2.2 วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง   
   2.2.1 เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

 2.3 ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย        
   2.3.1 ยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี 

   2.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์   
            2.3.2.1 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การท างาน   
            2.3.2.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล  
            2.3.2.3 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตาม พันธกิจได้ อย่างครบถ้วน   
            2.3.2.4 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการปฏิบัติตาม
ภารกิจ 

  2.3.3 ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละของรายการที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่ก าหนด ≥80 
ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัย 

≥4.00 

ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัย 

≥4.00 

ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบ
รายไดจ้ากการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

≥20 



 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

ล าดับ ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ    ระยะเวลา 
       1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
๑๕ มิถุนายน 256๔ 

       ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

๑๗ มิถุนายน 256๔ 

       3 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ส่งให้หน่วยงานเจ้าภาพ
ตรวจสอบ และแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
เจ้าภาพ 

2๓ สิงหาคม – 15 กันยายน 
256๔ 

       4 จัดส่ง (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ให้ศูนย์การศึกษา เพ่ือ
ตรวจสอบ 

1๓ – ๑๗ กันยายน 256๔ 

        5 เสนอแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ 256๕ ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
ศูนย์ฯ เพื่อพิจารณา 

2๐ – 2๔ กันยายน 256๔ 

        6 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ256๕ 

2๗ - 30 กันยายน 256๔ 

        7 เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕ 

1 ตุลาคม 256๔ 
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2.5. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

ล า
ดับ

ที ่

แผนงาน 
 

ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

ลักษณะงาน (/) วิธีการ (/) 

 
ออกแบบหรือ 

ก าหนด 
คุณลักษณะ 
เฉพาะแล้ว 

แผนปฏิบัติการ แผนการจ่ายเงิน 

หมาย
เหต ุ

งาน/ 
โครงการ 

รายการ 

 
 

จ านวน 
(หน่วย
นับ) 

งานต่อ 
เนื่องที่
ผูกพัน

งบประมาณ
ปีต่อไป 

งานท่ีเสร็จ
ภายในปี 
256๕ 

จัด 
ซื้อ 

จัด 
จ้าง 

 
 

เฉพา
ะเจา
ะจง 

ประ 
กาศ
เชิญ
ชวน 

คัดเลือ
ก 

ประ 
กวด 
ราคา 
(e-
GP) 

มี 
(/) 

ไม่ม ี
(/) 

ประก
าศ 

ประมู
ล 

ราคา/ 
ประก
วด 

ราคา 
(เดือน
/ปี) 

คาดว่า 
จะลง
นาม 
ใน

สัญญา 
(เดือน/

ปี) 

คาดว่า 
จะม ี

การส่งมอบ 
ปี….... 

(เดือน/ปี) 

งบประมา
ณ 

ที่ได้รับ 
อนุมัติในปี 

2565 
(บาท) 

เงินนอก 
งบประม

าณ 
หรือเงิน 
สมทบ 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถเข็น
น ้าล้อ
มอเตอรไ์ซต์  

รถเข็นน ้าล้อ
มอเตอรไ์ซต์  

1  / /  

 
 

/    /    
ตุลาคม  
256๔ 

3,500 
บาท 

 
 
 

๒ จัดซื้อรถเข็น
ปูนล้อเดียว 

รถเข็นปูนล้อ
เดียว 

1  / /  

/ 

   /    
ตุลาคม
2565 

2,500 
บาท 
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ส่วนที่ 3 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิด

การประสานความร่วมมือในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการพัฒนาการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ  
 

3.1 แนวทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรมให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึง
บทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนด 
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
4. สร้างกลไกประสานงานภายในกับหน่วยงานให้ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมให้มีความก้าวหน้าอย่างต่ อเนื่อง 

และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

5. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน ว่าสามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
3.2 การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัยบรรลุเป้าประสงค์
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทัน
สถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด  
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อย่าง
ต่อเนื่อง  

3. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้ าง ทุกๆ เดือน พร้อมให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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ค าสั่งศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
    ๑๔.๐๑/256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 

……………….…………………………………………. 
ตามยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอย่างดี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา

จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้ าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
ดังนี้ 

1.คณะกรรมการอ านวยการ 
1. ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   ประธาน 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพิเศษ    กรรมการ 
๕. หัวหน้าสาขาการจัดการโลจิสติกส์    กรรมการ 
๖. หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  กรรมการ 
๗. หัวหน้าสาขาการจัดการการค้า     กรรมการ 
๘. หัวหน้าสาขารัฐศาสตร์      กรรมการ 
๙. หัวหน้าส านักงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี    กรรมการ 
๑๐. เจ้าหน้าที่พัสดุ        กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ทบทวน/ก าหนดแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
2. ส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการด าเนินงาน ก ากับ ติดตามเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย และ

แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
1. นายสุพัฒน์    สมสุข      ประธาน 
2. นายสุรพงศ์ อินทรภักดิ์    กรรมการ 
3. นายอรรณพ    ต.ศรีวงษ์    กรรมการ 
4. นายธนดล อามาตพล     กรรมการ    
๕. ดร.วลีรัตน์  แสงไชย       กรรมการ    
5. นางสาวกานดา   สารพล    กรรมการ 
6. นางสาววิภารัตน์  ไชยภักดี    กรรมการและเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ดังนี้ 
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่ออธิการบดีเพ่ืออนุมัต ิ
1. ควบคุมการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้โปรงใส ตรวจสอบได้  
2. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างเสนอต่อ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
4. ด าเนินการด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      
 

      สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
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รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 

                                               
 
 
 
 

รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
 วันพฤหัสบดี ที่ ๑7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.๓๐ – ๑2.00 น. 

ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

.................................................................................... 
ผู้มาประชุม  
  ๑. ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์    ประธาน  
  ๒. นายสุพัฒน์ สมสุข      รองประธาน 

๓. ดร.ณัฏฐชัย เอกนราจินดาวัฒน์   กรรมการ 
๔. ดร.วลีรัตน์ แสงไชย    กรรมการ 

 5. อาจารย์ดารณี ดวงพรม   กรรมการ 
 6. อาจารย์ชลิดา ศรีสุนทร   กรรมการ 

7. อาจารย์ภิรายุ แสนบุดดา   กรรมการ 
          8. อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์   กรรมการ 

9. อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย   กรรมการ  
๑0. อาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง    กรรมการ 
๑1. อาจารย์เอกชัย สีท ามา   กรรมการ   
๑2. อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ ์   กรรมการ   
๑3. อาจารย์วสุธา อุยพิตัง   กรรมการ 
14. อาจารย์ศุภกานต์ โสภาพร   กรรมการ 
15. อาจารย์ชนากานต์ อุณาพรหม  กรรมการ 
16. อาจารย์ธีรารัตน์ อ านาจเจริญ   กรรมการ 
17. อาจารย์ศุภวรรณ ทองแท้   กรรมการ 
18. อาจารย์วรกฤต ชื่นจิตต์   กรรมการ 
19. อาจารย์ธนดล อามาตพล   กรรมการ 
๒0. นางสาวมยุรี กันยาเลิศ   กรรมการ 
๒1. นางสาวจารวัล ของอ่อน                 กรรมการ 
22. นางสาวธีรตา พางกาสา   กรรมการ 
๒3. นายเจริญชัย ผ่ามดิน    กรรมการ        
24. นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ   กรรมการ 
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๒5. นางสาวจิณห์จุฑา เสนาไชย   กรรมการ 
๒6. นางสาวธันยพร ก๋าค า   กรรมการ 
๒7. นายทักษะ ปาระแก้ว    กรรมการ 
28. นางสาววภิารัตน์ ไชยภักดี   กรรมการ 

          ๒๙. นายกัณหา   หนุ่มสาด   กรรมการ 
 ๓๐. นางชลิตา  สมจิต    กรรมการ 

๓๑. นายวิทยา  วรรณศิริ    กรรมการ 
๓๒. นายวิตชิต  สมสอง    กรรมการ 
๓๓. นางประภาพร  สมสอง  กรรมการ 

 ๓๔. นางสาวกานดา สารพล    กรรมการและเลขานุการ  
๓๕. นางสาวกัลยา ประทาพันธ์   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  

 
รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
1. อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง   ติดราชการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าว 

เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสรุปได้ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ : เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ขอความร่วมมือให้บุคลากรและนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจั งหวัด อุดรธานี  ด า เนินการ  

 เข้ารับการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.2 การพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ สายวิชาการ มหาวิทยาลั ย 

ราชภัฏสวนสุนันทา รอบการประเมิน 2/2564 
มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ครั้งที่ 5/๒๕๖๔  วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
          มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ : เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานของ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตามมติที่

ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ 
    ตามท่ี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีได้มีการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าเดือน

พฤษภาคม ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น เลขานุการการประชุมประจ าเดือน
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จึงด าเนินการแจ้งมติการประชุมและได้ติดตามการด าเนินงานตามมติการประชุม
ประจ าเดือนศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัด
อุดรธานีเพื่อทราบ 

            รายงานผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมบุคลากร ประจ าเดือนพฤษภาคม 
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

ครั้งที่ 5/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

วาระ
ที ่

เรื่อง/ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ 

มติที่ประชุมบุคลากรศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.1 การแต่งตั้ง
หัวหน้าสาขา 

มติที่ประชุมรับทราบและ
เห็นชอบ 

 

โดยได้ข้อสรุปการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา 
ดังนี้ 
- สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ  

1.1 อาจารย์ธนดล  อามาตพล 
- สาขาการจัดการโลจิสติกส์  

1.2 อาจารย์สุรพงศ์ อินทรภักดิ์ 
- สาขาการจัดการการค้า  

อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ 
- สาขารัฐศาสตร์ 

1.3  อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย 
      มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
           ๔.๑ รายงานสรุปผลจ านวนนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 
 นักประชาสัมพันธ์ (นางสาวรลิตา คามะเชียงพิณ) รายงานว่า ตามท่ี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๔ สาขา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – 16 มิถุนายน 
๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการด าเนินการรับสมัครและการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 รายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้ 

สาขา รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 รอบท่ี 4 รายงานตัวแล้ว รวม หมายเหตุ 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
(ภาคปกติ) 

11 4 16 6 35 

91 รอน าเข้า
ระบบ20 คน 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ 
(วันเสาร์-อาทิตย์) 

3 0 14 17 35 

สาขาการจัดการ 
โลจิสติกส์ (วันอาทิตย์) 

0 0 0 20 18 

รวม 14 4 30 43 88 
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ 

2 0 16 1 17 19  

สาขาการจัดการการค้า 0 0 0 18 18 18  

สาขารัฐศาสตร์ 0 0 0 49 40 49 รอน าเข้า
ระบบ49 คน 

รวมทั้งสิ้น 177 คน   

หมายเหตุ แยกตามรอบการรับสมัครตามระบบ TCAS 64    ข้อมูล  ณ  วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ) กล่าวว่า มอบหมายคณาจารย์ 
ในแต่ละสาขาวิชาด าเนินการก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือฝ่ายประชาสัมพันธ์น าข้อมูลการรายงานตัวเข้าระบบกรอกประวัติ
นักศึกษาใหม่ ให้ทันตามก าหนดเวลา โดยมอบหมายตามรายนาม ดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ สาขาวิชา ชื่อ-สกุล 

1 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย 
2 สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อาจารย์ธีรารัตน์  อ านาจเจริญ 
3 สาขาการจัดการการค้า อาจารย์ชนากานต์  อุณาพรหม 
4 สาขารัฐศาสตร์ อาจารย์ศุภกานต์  โสภาพร 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.2 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 (รอบ 8 เดือน) 
 เจ้าหน้าหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นางสาวธีรตา พางกาสา) รายงานว่า ตามที่ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี ได้ด าเนินการผลักดันการด าเนินงานตามค ารับรอง การปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลความก้าวหน้าใน
การด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ ๘ เดือน) ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวนทั้งสิ้น 22 ตัวชี้วัด มี
ตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ านวน 10 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่แจ้งไปแล้วนั้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
๔.๓ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินรายได้) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
 เจ้าหน้าหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นางสาวธีรตา พางกาสา) รายงานว่า ตามที่ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี ได้รับการจัดสรรประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบประมาณเงินรายได้ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
16,526,500 บาท (สิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการงานภายในศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี   

ในการนี้ ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพ ขอแจ้งยอดการใช้จ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่าย รวมทั้งสิ้น 13,198,859 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนเก้า
หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือ 3,327,641 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันหก
รอ้ยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น 

ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า บุคลากรที่ยืมเงินทดรองปฏิบัติ
ราชการ ในการใช้งบประมาณตามภารกิจ ให้ด าเนินการส่งเอกสารการเบิกจ่าย และคืนเงินยืมเงินทดรองปฏิบัติราชการ ให้
ตรงตามก าหนด 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 4.4  ประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวธีรตา พางกาสา) รายงานว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ได้จัดท าประกาศกิจกรรมวิชาการประจ าปี    การศึกษา ๒๕๖4 เพ่ือให้การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ฝ่ายวิชาการ จึงขอแจ้งประกาศกิจกรรมวิชาการ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖4 โดยมีรายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น   

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 4.5 รายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวธีรตา พางกาสา) รายงานว่า ตามที่ ฝ่ายบริการการศึกษามี

ก าหนดการให้จัดส่งตารางเรียน ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม นั้น  
 ในการนี้ ฝ่ายวิชาการได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการเพ่ือพิจารณาการจัดตารางเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอ

เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่แจ้งไปแล้วนั้น 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 4.6 ให้บุคลากรสายวิชาการด าเนินการส่งผลงานเพื่อขอพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (นายสุพัฒน์  สมสุข) กล่าวว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ว่ าด้ วยพนั กงานมหาวิทยาลั ย  พ.ศ 2558 ข้ อ 42 อธิ การบดีหรื อผู้ ที่ อธิ การบดี มอบหมาย  มี อ านาจ 
เลิกจ้างพนักงานได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (6) เมื่อเข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ (6.1) พนักงานต าแหน่งอาจารย์ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่
ด ารงต าแหน่ งอาจารย์  หากไม่ สามารถส่ งผลงานเ พ่ื อขอพิ จารณาเข้ าสู่ ต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ได้  
ให้ปฏิบัติงานต่อไปนี้อีก 2 ปี และเมื่อครบ 7 ปี แล้วยังไม่สามารถเลื่อนขึ้นสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ นั้น 

 ในการนี้  ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล เร่งรัดบุคลากรสายวิชาการที่มีอายุงานเกิน 5 ปี แต่ยังไม่ เกิน 
7 ปี ส่งผลงานเพ่ือพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับ โดยมีรายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น  

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕ : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 5.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นางสาวธีรตา พางกาสา) กล่าวว่า ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มีก าหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยทางศูนย์
การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เห็นควรให้มีการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน ด้านสถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ ก่อน
เปิดภาคเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. โครงการเรียนปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รายละเอียดดังที่แจ้งไปแล้วนั้น) 
 ๒. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ๓. โครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ในการนี้ เพ่ือให้การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ จึงขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่  ๑         ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จากที่ประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ และโครงการวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะน าโครงการดังกล่าวเข้าประชุมผู้บริหาร
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เพ่ือหารือแนวทางการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 มติที่ประชุม : รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ : เรื่องอ่ืน ๆ  
  ๖.๑ การเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ  5 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ  
  จากที่ประชุม ได้ก าหนดแนวทาง และการก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือส่งรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ปฏิบัติงานของแผนปฏิบัติการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ในทุกปีงบประมาณอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย เพ่ือการด าเนินการจัดประชุมแผนงาน การจัดท า
เล่มแผน และการด าเนินงานกิจกรรมตามแผน ในปีงบประมาณ 2565 ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
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ชื่อแผน ผู้รับผิดชอบจัดท าและรายงาน 
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2565-2569) ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.ธีรตา พางกาสา 
แผนจัดท าค าของบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.ธีรตา พางกาสา 
แผนยุทธศาสตร์ชาติและปฎิรูปประเทศ ในระบบ eMENSCR ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

น.ส.ธีรตา พางกาสา 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.จินห์จุฑา เสนาไชย 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.จินห์จุฑา เสนาไชย 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.วภิารัตน์ ไชยภักดี 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.วภิารัตน์ ไชยภักดี 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.มยุรี กันยาเลิศ 
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.มยุรี กันยาเลิศ 
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.มยุรี กันยาเลิศ 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

น.ส.กานดา สารพล 

แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 

น.ส.ธันยพร ก๋าค า 

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 น.ส.ธันยพร ก๋าค า 
แผนปฏิบัติการด้านการการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

นายทักษะ ปาระแก้ว 

แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นายทักษะ ปาระแก้ว 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นายทักษะ ปาระแก้ว 
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.จารวลั ของอ่อน 
แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2565 นายเจริญชัย ผ่ามดิน 
แผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.กัลยา ประทาพันธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.กัลยา ประทาพันธ์ 
แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.รลิตตา คามะเชียงพิณ 
แผนการรับรู้และเข้าใจทิศทางของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2565 น.ส.รลิตตา คามะเชียงพิณ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

 6.๒ การท าความสะอาด และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ประธานที่ประชุม (ผศ.ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์) กล่าวว่า มอบหมายให้บุคลากรฝ่ายอาคาร
สถานที่ด าเนินการท าความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีสม่ าเสมอ และให้ด าเนินการฉีดพ่น
แอลกอฮอล์ทั่วบริเวณอาคารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 
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 6.๓ การติดตั้งกรวยจราจร 
 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (นายสุพัฒน์ สมสุข) กล่าวว่า จากการส ารวจพบว่าบริเวณขอบถนน

ด้านหน้าอาคาร 1 เกิดการแตกร้าว ซึ่งมอบหมายฝ่ายอาคารสถานที่ด าเนินการติดตั้งกรวยจราจรบริเวณถนนด้านหน้า
อาคาร 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือป้องกันมิให้ขอบถนนเสียหายเพ่ิมมากข้ึน ในการนี้ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน ห้าม
น ารถยนต์สัญจรบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม : รับทราบ 

 6.3 การแข่งขันฟุตซอล  
 รองผู้ อ านวยการฝ่ ายกิจการพิ เศษ (ดร .ณัฏฐชัย  เอกนราจินดาวัฒน์ )  กล่ าว ว่า  ตามที่ 

ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมให้ค าแนะน าการประชาสัมพันธ์  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 
โดยให้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอล ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีขึ้น เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเยาวชนและเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยให้มีก าหนดจัดการแข่งขันในช่วงภายหลังจากการเปิดภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ เห็นควรให้คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม ในการด าเนินงาน
จัดการแข่งขันฟุตซอล ดังกล่าว 

 มติที่ประชุม : รับทราบ  
ปิดการประชุมเวลา  ๑2.00 น. 
นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 09.30 น.  
 
                             ลงชื่อ                 ผู้จดรายงานการประชุม  
                                                              (นางสาวกัลยา  ประทาพันธ์) 

                                เจ้าหน้าที่วิจัย 
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แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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